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דיני עבודה
עו״ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה

נקבע כי קודמ להחלטה על העברת העובדת מניפ לניפ,
נערכו מפר שיחות והעובדת ביקשה הזדמנויות נופות ולא
הועברה באופנ מיידי .ככ אפ עולה מתמלילי השיחות שהגישה
העובדת ,ולפיהנ בטרמ המעבר התקיימו עמה מפר שיחות,
וכי העובדת הכימה להעברתה לניפ הדר.

חובת עריכת שימוע טרמ העברת העובד
מניפ אחד לאחר

בית הדינ קבע כי נוכח האמור ,מהותית ,עובדתית ועל פי תכלית
חובת השימוע ,המעיקה קיימה את החובה לערוכ לעובדת
שימוע קודמ למעבר הניפ.

בפק דינ אשר ניתנ לאחרונה ע"י בית הדינ האזורי לעבודה ,נדונה,
בינ היתר ,טענת עובדת כי המעיקה לא ערכה לה שימוע כדינ
בטרמ שינתה את תנאי העקתה והעבירה אותה מניפ לניפ.

נוכח כל האמור ,נדחתה התביעה בגינ אי עריכת שימוע ,הנ במעבר
הניפימ והנ ביומ ההעקה.

העובדת הועקה בניפ קניונ מלחה של המעיקה .בחודש
 7/16הועברה העובדת לעבודה בניפ המעיקה בקניונ הדר.
לטענת העובדת ,על המעיקה לשלמ לה פיצוי בכ ₪ 30,000
בגינ הפרת חובת השימוע ו/או בגינ עוגמת הנפש העצומה
שנגרמה לה כתוצאה מהתנהלות המעיקה והממונימ על העובדת.
בהכמ העבודה שעליו חתמה העובדת ,הכימה העובדת כי
המעיקה תהיה רשאית להעבירה לכל ניפ אחר ,בהתאמ
לצרכי החברה .יחד עמ זאת ,בהתאמ להלכה הפוקה ,זכות
השימוע חלה גמ במקרה של החלטה על העברה מניפ אחד
לניפ אחר ,שיש עמה אפשרות ממשית של פגיעה בתנאי
עבודתו של העובד או במעמדו.

אינ להכליל בשכר בונו בגינ עמידה ביעדימ
ניפיימ אשר השתנו על בי יומי או שבועי
תביעה נופת שנדונה בפק הדינ בו דנו לעיל ,היתה לתשלומ
הפרש פיצויי פיטורימ ,הפרשות לביטוח פניוני ,הפרשי דמי
חופשה ,הפרשי דמי מחלה ודמי חגימ ,בגינ בונוימ אשר קיבלה
העובדת במהלכ יחי עובד-מעיק.
העובדת טענה כי תשלומ ה"בונוימ" שקיבלה נגזר מכ המכירות
החודשי שביצעה באופנ אישי ,ולפיככ מהווה עמלות מכירה,
המהוות חלק מהשכר הקובע לצורכ חישוב זכויותיה.
המעיקה טענה כי שכרה הכולל של העובדת אינו כולל בונוימ וכי
הבונוימ ששולמו לעובדת ברובמ היו בגינ הישג הניפ ,ולא הישג
העובדת ,וכנ כולמ תלויי יעד המשתנה על בי יומי או שבועי .כלומר
לא מדובר בגמול ששולמ לעובדת בגינ ביצוע העבודה הרגילה ,אלא
בגינ עמידה ביעד שנקבע ,ומשככ לא מדובר בחלק משכרה הרגיל.
בית הדינ קבע כי המעיקה הוכיחה כי הבונוימ תלויימ בינ היתר
בהגעת "הניפ" ליעדימ ,וכי הבונוימ השתנו ולא היו קבועימ.
יתרה מככ ,מעדותה של העובדת עצמה עלה שלמעט חודש אחד,
כלל לא עמדה ביעדימ האישיימ ,כפי שפורט לעיל ,ומשככ
הבונוימ שקיבלה היו רק בגינ הגעת הניפ ליעדימ שנקבעו לניפ.
נקבע כי שכרה של העובדת לא הותנה ברווחי המעיקה או בעמידה
ביעדימ אישיימ של העובדת ,אלא בעמידה ביעדימ ניפיימ אשר
השתנו על בי יומי או שבועי ,ומשככ אינ מדובר בפרמיה שנכללת
בשכר הרגיל לצורכ חישוב זכויות העובדת לפיצויי פיטורימ או
לזכויות אחרות.
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דיני ביטוח
עו״ד לירונ ביבר הררי
 405,000ש"ח מביטוחי אובדנ כושר עבודה
יעקב )שמ בדוי( ,בנ  ,55עבד כנהג משאית הובלה ,עבודה הכוללת
טעינת ופריקת חורה.
בשנת  2014עבר יעקב ניתוח מעקפימ בעקבות ממצאימ חריגימ
שהתגלו בבדיקת אקו לב במאמצ .לאחר הניתוח החל יעקב לבול
מכאבימ עזימ בחזה באזור הצלקת כתוצאה מחיבורי הנירוטה
בהמ בוצע שימוש במהלכ הניתוח.
בנופ ,כשנה לאחר ניתוח המעקפימ נפגע יעקב בברכו הימנית
כתוצאה מתאונת דרכימ.
בשל הכאבימ העזימ באזור חתכ הניתוח וכנ כתוצאה מהפגיעה
בברכ ימינ ,לא היה מוגל יעקב להמשיכ לעבוד בעבודתו כנהג
משאית הובלה ,עבודה הכוללת הרמת משאות כבדימ ודורשת
מאמצ פיזי רב ,פעולות אותנ לא היה מוגל יעקב לבצע .כמו כנ,
בהתאמ לקביעת רופא תעוקתי ,לא היה מוגל יעקב לעוק
גמ בכל עיוק ביר אחר התואמ את נייונו ,השכלתו והכשרתו.
יעקב ,אשר בוטח בביטוחי אובדנ כושר עבודה בשתי חברות
ביטוח ,פנה לחברות הביטוח על מנת לקבל תגמולי אובדנ כושר
עבודה.
שתי חברות הביטוח שילמו ליעקב תגמולי אובדנ כושר עבודה
במשכ כשלוש שנימ ,ואולמ ,על אפ שלא חל כל שיפור במצבו
הרפואי והתפקודי של יעקב ,דחו חברות הביטוח )בהפרש של
חודשימ פורימ( את תביעתו לתגמולי אובדנ כושר עבודה החל
משנת  ,2017בטענה שיעקב מוגל לעבוד כנהג משאית ללא
הרמת משאות ,או לעבוד כנהג רכב קל או מיניבו.
לאור דחיית חברות הביטוח ,הגיש משרדנו תביעה נגד כל אחת
מחברות הביטוח ,בטענה שיעקב אינו מוגל לעבוד כתוצאה

מהתאונה בעיוק בו עק טרמ קרות מקרה הביטוח או בכל
עיוק ביר אחר התואמ את נייונו ,השכלתו והשכרתו.
בעקבות הגשת התביעות הושגו הכמי פשרה לפיהמ תשלמ
חברת ביטוח אחת ליעקב כ של כ ₪ 240,000-וחברת הביטוח
השניה כ של כ ₪ 165,000 -בגינ אובדנ כושרו לעבוד.
חשוב לדעת ,גמ במקרה בו חברת הביטוח החלה לשלמ תגמולי
ביטוח אולמ חדלה מככ ללא שחל שיפור במצבו של המבוטח,
מומלצ לפנות לעורכ דינ המתמחה בתחומ הביטוח על מנת
לשקול הצורכ והכדאיות בהגשת תביעה לבית המשפט ולקבל
ייצוג בהליכ מול חברת הביטוח  -הנ בבית המשפט והנ מחוצה
לו ,תוכ מקומ יכויי ההצלחה.
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דיני נזיקינ
עו״ד ליטל ביבר חייקינ
נפל עקב שלולית שמנ בחניונ ופוצה
דוד )שמ בדוי( ,נפגע בתאונה בהיותו הולכ רגל בחניונ .התאונה
ארעה עת עשה דוד את דרכו לרכבו ,לאחר שיימ את יומ
עבודתו כשלפתע ,החליק על כתמ שמנ שהיה על רצפת החניונ
במוכ לרכבו .כתוצאה מהתאונה ,בל דוד מכאבימ בגופו
ובעיקר בגבו; וקיווה כי כאבימ אלה יחלפו בתוכ ימימ פורימ.
רק לאחר מפר חודשימ מיומ התאונה ,במהלכמ היה דוד
תחת מעקב רפואי וביצע טיפולי פיזיוטרפיה ,הרגיש דוד שאינו
ובל עוד מכאבימ עקב התאונה וחזר לתפקוד מלא.
הגמ שלדוד לא נגרמ נזק לצמיתות עקב התאונה ,אנו פנינו
לבעלי החניונ )אשר האחריות לקרות התאונה מוטלת לפתחמ
לאור המפגע שיצרו ו/או לא ילקו עקב רשלנותמ או מחדלמ(,
וזאת בדרישה לפצות את דוד בגינ הנזק הזמני שנגרמ לו ואשר
הב לו כאב ובל משכ מפר חודשימ לאחר התאונה.

לאחר הליכי משא ומתנ טרמ הגשת תביעה לבית המשפט,
ובתוכ פרק זמנ קצר ,הצלחנו להגיע לפשרה עמ חברת הביטוח
שביטחה את החניונ במועד התאונה ,לפיה שולמ לדוד פיצוי
ראוי המשקפ את נזקו עקב התאונה.
כדאי לדעת – הפיצויימ שניתנ לקבל בגינ נזקי גופ עקב תאונה
)במקרימ המזכימ בפיצוי( ,כוללימ פיצוי בגינ נזק ממוני ופיצוי
בגינ נזק לא ממוני.
פיצוי בגינ נזק ממוני כולל ,בינ היתר ,פיצוי בגינ הפדי שכר
בעבר ,גריעה מכושר ההשתכרות בעתיד ואובדנ זכויות
וציאליות בעבר ובעתיד ,פיצוי בגינ הוצאות רפואיות
והוצאות ניעה בעבר ובעתיד ופיצוי בגינ עזרת הזולת בעבר
ובעתיד.
לעומת זאת ,הפיצוי בגינ נזק בלתי ממוני מתייח לכאב ובל
שנגרמו ויגרמו לנפגע עקב התאונה .בתאונות שאיננ תאונות
דרכימ ואשר מזכות את הנפגע בפיצוי ,נתונ גובה הפיצוי בגינ
כאב ובל לשיקול דעת בית המשפט והוא תלוי ,בינ היתר ,בוג
הפגיעה שנגרמה לנפגע ,בשיעור הנכות הזמנית ו/או הצמיתה
שהפגיעה הותירה ,במשכ הזמנ בו בוצעו טיפולימ רפואיימ,
בכמות הטיפולימ ,בוג הטיפולימ ,במפר ימי אשפוז אמ היו,
בניתוחימ וכיוצ"ב.

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוצ משפטי או תחליפ לייעוצ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכימ כאלה או אחרימ או להימנעות מהמ.

©

2015
כל הזכויות שמורות
לביבר לקואה חייקינ הררי
משרד עו"ד ונוטריונ

office@biber-law.co.il
w w w.biber-law.co.il

טל'03-5588244 :
פק'03-5588241 :

3

משה לוי ) 11בניינ (UMI
א.ת .ראשל"צ ,קומה 11

